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تنهايي ترسناكتر از خود پسنديدن ،و هيچ
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و هيچ سوداگري [تجارتي] چون كردا ِر نيك
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سال تحصيلي جديد و درك فرصتها
از امروز با فرارسيدن ماه مهر ،پاييز آغاز شد و وارد
فصل سوم سال ميشويم .با فرا رسيدن پاييز و
آمدن مهرماه و نواخته شدن زنگ مدارس و شروع
كالسهاي دانشگاهها ،رسماً سال تحصيلي جديد
آغاز ميشود و نسيم حركت نويد بخش ميليونها
دانشآموز و دانشجوي ايراني در مقاطع مختلف
تحصيلي و دانشگاهي براي كسب دانش و فضيلت
همراه با بالندگي و پويندگي وزيدن ميگيرد.
آغاز سال تحصيلي جديد از منظر فردي و اجتماعي،
در بردارنده فرصتها و تهديدهاي قابل توجهي است؛
فرصت از اين لحاظ كه به هر روي ،شروع دورهاي
جديد و گام نهادن در مسير پيشرفت علمي از سوي
دانشآموزان و دانشجويان را نويد ميدهد ،و تهديد
از آن جهت كه اگر براي اين پتانسيل با ارزش ،كه
در وجود ميليونها دانشآموز و دانشجو جريان
دارد ،تدبيري انديشيده نشود و برنامهريزي دقيقي
براي هدايت اين استعدادهاي عظيم و شگرف ،كه
سرمايههاي با ارزش اين مردمند ،صورت نگيرد ،عم ً
ال
پيشرفت قابل توجهي در عرصههاي علم و فناوري
و ساير حوزههايي كه با دانشاندوزي و علمآموزي
مرتبطند ،حاصل نخواهد شد.
در اين ميان ،ميتوان دانشآموزان يا دانشجويان را از
يك منظر به دو دسته تقسيم كرد :گروهي كه از يك
مقطع تحصيلي به يك مقطع تحصيلي ديگر وارد
ميشوند ،و گروهي كه دانشآموخته آخرين مقطع
تحصيلي مدارس (دوره متوسطه) هستند و پس
از موفقيت در آزمون سراسري يا ساير آزمونهاي
مشابه ،تازه از يك نهاد آموزشي به يك نهاد آموزشي
ديگر نقل مكان كرده و در حال آشنايي با تفاوتها
و شباهتهاي ميان اين دو نهاد مهم و اثرگذار در
زندگي شخصي و اجتماعي هر فرد هستند.
هر يك از گروههاي پيشگفته ،در مواجه شدن با

مقطع جديد يا نهاد آموزشي تازه ،با تغييراتي روبرو
ميشوند كه در جاي خود براي آنها اين تفاوتها و
شباهتها جالب توجه خواهد بود؛ اما نكته مهمتر،
كه پرداختن به آن در اين مجال الزم به نظر
ميرسد ،حفظ روحيه ترقي و تعالي براي جهش به
سمت مقاطع تحصيلي و دانشگاهي باالتر است كه
الزاماً در نتيجه حركت و شور آفريني پيوسته و ممتد
از سوي دانشآموزان يا دانشجويان حاصل ميشود؛
به ديگر سخن ،ورود به يك مقطع تحصيلي ديگر
در نهاد آموزشي مدرسه يا دانشگاه يا وارد شدن از
مدرسه به دانشگاه يا ارتقاء سال تحصيلي ،به خودي
خود ارزشمند و ارزشآفرين نيست؛ بلكه آن چيزي
ارزشمند و ارزشآفرين است كه بتواند اوالً دائمي و
هدفمند باشد ،و ثانياً در يك مسير مستقيم ،ما را
به سمت پيشرفت ،ترقي و تعالي بعدي به صورت
تدريجي رهنمون گردد؛ در غير اين صورت ،ادامه
تحصيل در هر يك از مقاطع تحصيلي مدرسه يا
دانشگاه ،اگر هدف ارزشمندي را با خود به همراه
نداشته و تنها از روي «عادت» يا خواسته ديگران،
به ويژه پدر و مادر ،يا عقب نماندن از زمانه باشد ،نه
تنها از هدفمندي تهي بوده و كم ارزش خواهد بود،
بلكه جز اتالف عمر و سرمايه دانشآموز يا دانشجو و
جامعه ،هيچ حاصلي را در بر نخواهد داشت؛ ضمن
آنكه موجب به هدر رفتن سرمايههاي عظيم مادي و
معنوي كشور نيز خواهد شد.
اين بحث را در اين ستون ،با آرزوي انديشه بيشتر
و فراگيرتر تمام دانشاندوزان ،اعم از دانشآموزان و
دانشجويان ،در مورد اهداف خود ،به پايان ميبريم
كه نقل (به مضمون) است كه يكي از معصومان (ع)
فرمودند :خداوند رحمت كند كسي را كه بينديشد از
كجا آمده است ،در كجا هست و به كجا خواهد رفت.
موفق باشيد
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رئیس دانشگاه پيامنور اعالم كرد:

وام شهریه

آغاز ثبتنام دانشجویان
برای پیاده روی اربعین

ستاد اربعین کاروان دانشجویان شهر تهران ،پیاده
روی اربعین را با حضور دانشگاهیان برگزار میکند.
ضمن ًا اولویت ثبتنام با دانشجویان تهرانی است.
ستاد اربعین کاروان دانشجویان شهر تهران ،پیاده روی
اربعین را با حضور دانشگاهیان برگزار میکند .ثبتنام
در اين کاروان ،صرفاً برای بدنه دانشگاهیان ،اعم از
استادان ،دانشجویان و فارغالتحصیالن است و اولویت
در این ثبتنام با افرادی است که در یکی از دانشگاههای
شهر تهران حضور داشتهاند.
استادان ،دانشجویان و فارغالتحصیالن خارج از
دانشگاههای شهر تهران هم میتوانند در اين كاروان
ثبتنام کنند ،اما در مرحله تکمیل فرآیند ثبتنام ،آن
دسته از متقاضیان شرکت در سفر موفق به کسب تأیید
ستاد اربعین دانشجویی میشوند که فرم تعهد کتبی
مبنی بر عدم نقض و تمرد از هیچ یک از ضوابط و
شرایط کاروان در تمامی مراحل سفر را ارائه کنند.
اين سفر به هیچ عنوان متناسب با فضای متأهالن
طراحی نشده و همه زائران نیز باید حائز شرایط جسمی
الزم برای این سفر باشند .اين کاروان برای زائران،
محدوده سنی  ۱۸تا  ۴۰سال را معین کرده است و
زائرانی امکان ثبتنام را دارا هستند که در این بازه سنی
قرار داشته باشند.
سفر در بازه زمانی  ۱۱روزه و از روز پنجشنبه مورخ ۱۸
مهر  ۱۳۹۸تا روز یکشنبه مورخ  ۲۸مهر  ۱۳۹۸صورت
میپذیرد و کلیه زوار بايد در تمام بازه زمانی سفر ،همراه
کاروان باشند و بعد از آغاز سفر ،امكان ملحق شدن یا
جدایی از کاروان ،به هر علتی وجود ندارد.
دانشجویان عالقهمند به سفر پیاده روی اربعین ،براي
کسب اطالعات بیشتر از برنامههای سفر کاروان و
ثبتنام به عنوان زائر یا خادم ،ميتوانند به پایگاه
ارتباطی و اطالع رسانی ستاد اربعین دانشجویی به
آدرس www.arbaeenuni.com :مراجعه کرده یا
با شماره تلفن ۰۹۳۷۵۲۴۳۴۵۳ :تماس حاصل کنند.

دانشجویان دکتری پیامنور
دو برابر شد

رئیس دانشگاه پیامنور ،با اشاره به تسهیالت وام
شهریه این دانشگاه ،اعالم کرد :در صورت تقاضای
دانشجوی دکتری ،میزان وام شهریه به صورت دو
برابر پرداخت میشود.
دكتر محمدرضا زمانی ،با اشاره به تسهیالت دانشگاه
پیامنور برای دانشجویان ورودی جدید ،گفت :در حال
حاضر ،دانشگاه پیامنور با سه بانک عامل قرارداد دارد كه
اجرایی شده است و دانشجویان برای ثبتنام میتوانند
از اين دانشگاه معرفینامه دریافت کنند و بسته به
شرایط بازپرداختی که دارند ،به یکی از بانکها معرفی
میشوند.
وی ادامه داد :وام برخی از بانکها کوتاه مدت بوده و
بازپرداخت آن یک ترم و یک سال است و برخی دیگر از
وامها بلند مدت هستند و بازپرداخت آنها طوالنی مدت
بوده و مهلت بازپرداخت آنها  ۵۶ماهه است؛ بنابراین،
دانشجو ،بسته به شرایطی که دارد و میخواهد سریع
تسویه حساب کرده یا در طوالنی مدت تسویه کند ،به
بانک مربوط معرفی میشود.
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رئیس صندوق رفاه دانشجويان
وزارت علوم خبر داد:

پرداخت وام ویژه دکتری به تمام
دانشجویان واجد شرایط

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت:
تمام لیست درخواستی وام ویژه دکتری سال قبل
پرداخت شده است و امسال نیز این وام به تمام
دانشجویان واجد شرایط پرداخت میشود.
دكتر ناصر مطیعی ،با اشاره به وام ویژه دانشجویان
دکتری ،گفت :لیستهای وام ویژه دکتری سال
تحصیلی قبل به طور كامل پرداخت شده است.
وی ادامه داد :در سال تحصیلی  99 - 98نیز ،تمام
دانشجویان دکتری ،که رسماً دانشجو هستند ،مطابق
آییننامه مصوب ،از وام ویژه دکتری برخوردار میشوند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود :بخشی از این
دانشجویان ،از طریق صندوق رفاه دانشجویان و برخی
نیز از طریق بانک طرف تعهد صندوق ،وام دریافت
خواهند کرد.
وی افزود :تفاوتی که امسال با سالهای گذشته در
چگونگي پرداخت وام دارد این است که از حیث ضوابط و
مقررات ،صندوق و بانک طرف تعهد ،مشابه يكديگر هستند.
با نزدیک شدن اربعین حسینی:

مبالغ و مدارک مورد نیاز برای وام
زیارت عتبات دانشجویی اعالم شد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،با توجه
به نزدیک شدن اربعین حسینی ،مبالغ وام
زیارت عتبات و مدارک مورد نیاز را برای ارائه به
دانشجویان مجرد و متأهل اعالم کرد.
با توجه به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی و تشرف
تعداد زیادی از دانشجویان به عتبات عالیات ،صندوق
رفاه دانشجویان وزارت علوم ،مدارک الزم را برای
رئیس دانشگاه پیامنور افزود :معموالً میزان وام برای ثبتنام وام عتبات به شرح زیر اعالم کرد:
مقاطع کارشناسی و کارشناسیارشد بدین صورت است دانشجویان عالقهمند به شرکت در زیارت اربعین برای
که تمام شهریه پرداخت میشود و برای مقطع دکتری دریافت وام ،باید معرفی نامه ستاد عتبات دانشگاهیان،
نيز حدود  ۶۰تا  ۷۰درصد وام شهریه مرحله اول پوشش فرم ثبت تقاضا ،ممهور به مهر معاونت دانشجویی و
داده میشود ،و اگر دانشجویی تقاضا کند ،میزان وام به ستاد عتبات ،و اسکن صفحه مشخصات و صفحه ممهور
صورت دو برابر پرداخت میشود؛ بنابراین ،وام میتواند به مهر خروج از کشور در گذرنامه را ارائه کنند.
شهریه دکتری را هم پوشش دهد.
گفتني است كه مبلغ وام زیارت برای این دسته از
دكتر زمانی افزود :حتی دانشجویانی که ترمهای گذشته دانشجویان ،در صورت متأهل بودن ،یک میلیون و
بدهی داشتهاند ،میتوانند بدهی خود را هم جزء وام  ۵۰۰هزار تومان ،و برای دانشجویان مجرد ،یک میلیون
آورده و از آن استفاده کنند ،و دانشجویانی که انصراف تومان است.
تحصیل دادهاند نیز ،اگر تا  ۱۵آبان برای ثبتنام مجدد ضمناً دانشجویانی که خود به صورت آزاد مشرف
خود اقدام کنند ،کل بدهی آنها ،كه مربوط به شهریه میشوند ،نیز میتوانند با ارائه اسکن صفحه مشخصات
ثابت قبلی است ،بخشیده میشود.
و صفحه ممهور به مهر خروج از کشور گذرنامه خود،
مبلغ  ۷۰۰هزارتومان وام زیارت عتبات دریافت کنند.
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

زمان انجام مصاحبه ازآن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1398

كه در زمان اعالم نتايج نهايي براي آنها يكي از كدهاي 17، 15 ،14 ،12 ،11
 29 ،26 ،25 ،24 ، 23، 22 ، 21 ،20 ،19، 18،و  30اعالم گرديده است

پيرو اطالعيه مورخ  98/6/23درخصوص اعالم اسامي پذيرفتهشدگان نهايي
آزمون سراسري سال  1398مندرج در پايگاه اطالعرساني اين سازمان ،بدينوسيله
به اطالع آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال  1398كه در زمان اعالم نتايج
نهايي به جاي كد قبولي يا عالوه بر كدرشته محل قبولي متمركز براي آنان يكي
از كدهاي  11و ( 17دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي)(12 ،دانشگاه
شاهد)(14 ،دانشگاه علوم قضايي)( 15 ،مديريت بيمه اكو دانشگاه عالمه طباطبايي)،
( 18دانشكده غيرانتفاعي رفاه)( 19 ،دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران)20 ،
(بورسيه سپاه)( 21 ،دانشگاه شهيد مطهري)( 22 ،بورسيه وزارت دفاع)( 23 ،دانشگاه
صداو سيما) ( 24 ،دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا/ع /مشهد)( 25 ،بورسه ارتش)26 ،
(بورسيه نيروي انتظامي)( 29 ،كارداني فوريتهاي پزشكي) و ( 30مركز آموزش
عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه -قم) اعالم گرديده است ،ميرساند با توجه
به اولويت كدرشته محل انتخابي ،اين افراد در رديف معرفيشدگان چندبرابر ظرفيت
براي انجام مصاحبه و مراحل گزينش در رشتههاي تحصيلي انتخابي دانشگاهها و
مؤسسات فوق قرار گرفتهاند و بايد براي انجام مراحل مصاحبه و گزينش به شرح
جدول ذيل و همچنين موارد اعالم شده در بند  2اين اطالعيه ،با به همراه داشتن
مدارك مورد نياز شامل :اصل و يك سري تصوير شناسنامه و كارت ملي ،تصوير
آخرين مدارك تحصيلي (اعم از ديپلم نظام قديم ،نظام جديد ،پيشدانشگاهي يا
كارداني) به مؤسسات ذيربط مراجعه نمايند.
 -1معرفي شدگان كدهاي ( 12دانشگاه شاهد)( 14 ،دانشگاه علوم قضايي)،
( 15مديريت بيمه اكو دانشگاه عالمه طباطبايي)( 18 ،دانشكده غيرانتفاعي
رفاه)( 19 ،دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران)( 20 ،بورسيه سپاه)
( 21 ،دانشگاه شهيد مطهري)( 22 ،بورسيه وزارت دفاع) ( 23 ،دانشگاه
صداو سيما)( 24 ،دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا ((ع) مشهد)( 25 ،بورسيه
ارتش)( 26 ،بورسيه نيروي انتظامي)( 29 ،كارداني فوريتهاي پزشكي) و
( 30مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه -قم) الزم است
كه به منظور انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته معرفي شده
مطابق توضيحات جدول ذيل عمل نمايند.

 -2معرفي شدگان (كدهاي  11و  )17پرديسهاي دانشگاههاي فرهنگيان و
دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي ـ تهران
داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفيشدگان هر يك از كدرشتههاي
تحصيلي متمركز پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

ـ تهران (رشتههاي مخصوص داوطلبان بومي و داراي تعهد استخدام) با كدهاي 11
و  17اعالم گرديده ،الزم است كه براي انجام مراحل مختلف مصاحبه اختصاصي و با
در دست داشتن مدارك مورد نياز و براساس برنامه زماني مندرج در جدول مندرج
در بند  13و به آدرسهاي جدول پيوست اطالعيه كه در سايت سازمان سنجش درج
گرديده است ،مراجعه نمايند.
تذكر مهم :انجام مصاحبه اختصاصي و بررسي صالحيتهاي عمومي معرفيشدگان
كدهاي  11و  17رشتههاي تحصيلي متمركز و دانشگاههاي فرهنگيان و دانشگاه
تربيت دبير شهيدرجايي در آزمون سراسري سال  1398در دو بخش مجزا خواهد
بود .معرفيشدگان دقت نمايند كه در مراحل مورد نظر شركت نموده باشند.
الف):نحوهتكميلوارسالفرممشخصاتبررسيصالحيتهايعموميگزينش
توجه آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال  1398را كه اسامي آنان در رديف
پذيرفتهشدگان چند برابر ظرفيت (كدهاي 11و  )17هريك از رشتههاي دانشگاه هاي
فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي اعالم شده است ،به رعايت دقيق موارد ذيل
معطوف مي دارد:
 -1پس از تهيه يك نسخه پرينت فرم اطالعات فردي ( اين فرم در سايت سازمان
سنجش آموزش كشور قابل دريافت است) نسبت به تكميل دقيق آن و الصاق يك
قطعه عكس اقدام و به همراه تصوير صفحات شناسنامه و كارت ملي حداكثر ظرف
مدت  48ساعت از تاريخ انتشار اطالعيه در سايت ،با پست پيشتاز به هسته گزينش
آموزش و پرورش استان محل اقامت خود ( نشاني مندرج در سايت سازمان سنجش )
ارسال يا به صورت حضوري ارائه نمايند.
 -2الزم است كه در تكميل فرم مشخصات كه در سايت سازمان سنجش درج گرديده
است ،دقت كافي معمول گردد .بديهي است كه مسؤوليت هرگونه نقص و نارسايي در
تكميل فرم ،به عهده داوطلب خواهد بود.
 -3عدم تكميل فرم اطالعات يا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزينش آموزش و
پرورش استان محل اقامت ،به منزله انصراف از تحصيل در دانشگاه هاي مذكور بوده
و برابر مقررات تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
تذکر مهم :معرفيشدگان دقت نمایند که موظفند ،عالوه برحضور در مصاحبه
اختصاصي براساس استان بومی ،طبق بخش" نحوه تكميل و ارسال فرم مشخصات
بررسي صالحيتهاي عمومي گزينش " حداكثر ظرف مدت  48ساعت از زمان انتشار
این اطالعیه ،براي انجام مراحل بررسي صالحيتهاي عمومي و مصاحبه گزينش به
هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (نشاني مندرج در سايت
سازمان سنجش) با در دست داشتن فرم اطالعات فردي و ساير مدارك مربوط
مراجعه نمايند.
 حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن بههر دلیل ،به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی میگردد و مسؤولیت آن
صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.
ب) :اقدامات الزم براي انجام مصاحبه گزينش و مصاحبه اختصاصي:
مصاحبه ،جزئي از شرايط قانوني در مراحل آزمون سراسري براي پذيرش دانشجو
معلم در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي است ،و انجام مصاحبه
تخصصي صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اين اطالعيه امكان پذير است و انجام
مصاحبه مجدد يا تمديد مهلت اعالم شده ،تحت هر شرايطي به هيچ عنوان امكان
پذير نخواهد بود.
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 -1نام ،نشاني و شماره تلفن مراكز مجري مصاحبه اختصاصي از معرفيشدگان چند
برابر ظرفيت رشتههاي متمركز آزمون سراسري سال  1398در رشتههاي تحصيلي
دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهیدرجایی ،با عنوان جدول شماره  1پيوست اطالعيه
كه در سايت سازمان سنجش درج گرديده ،آمده است.
تذکر مهم :معرفي شدگان دقت نمايند چنانچه تغييري در مراكز مجري مصاحبه
ايجاد گردد ،متعاقباً از طريق اداره كل آموزش وپرورش استان بومي داوطلب ،اعالم
خواهد شد.
 -2حضور نیافتن در مهلت مقرر براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش آن به
هر دليل ،به منزله انصراف از تحصيل در رشتههاي مورد نياز آموزش و پرورش در
دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي ميگردد و مسؤوليت آن
صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.
 -3از معرفي شدگاني مصاحبه اختصاصي به عمل خواهد آمد كه داراي شرايط و
ضوابط مندرج در دفترچه شماره ( )2راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال
ن سنجش آموزش كشور (كسب نمره
 1398و اطالعيههاي اصالحي بعدي سازما 
علمي كل  6500و باالتر در زيرگروه گروه آزمايشي مربوط براي مجاز شدن براي
انتخاب رشته ،داشتن حداقل معدل كل  14در دوره متوسطه دوم (معدل سه پايه
اول ،دوم و سوم) ،بومي بودن در كدرشته محل انتخابي ،برخورداري از سالمت كامل
تن و روان و شرايط مناسب جسماني برای حسن انجام وظیفه معلمی ،داشتن حداكثر
سن  22سال تمام در بدو ورود به دانشگاه ( 1376/7/1به بعد) و  )...باشند؛ در غير
اين صورت ،انجام مصاحبه اختصاصي ،منتفي خواهد بود.
تذكر مهم :حداقل معدل و حداكثر سن ،تحت هيچ شرايطي تغيير نخواهد كرد.
 -4ويژگيهاي جسماني معرفي شدگان چند برابر ظرفيت ،بايد از سوي پزشك
معتمد واجد شرايط آموزش و پرورش ،صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه
مورد تأييد قرارگيرد؛ در غير اين صورت ،انجام مصاحبه امكان پذير نخواهد بود.
 -5معرفي داوطلب از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش و پرورش براي
بررسي صالحيتهاي عمومي ،اختصاصي و همچنين بررسي ويژگيهاي جسماني ،به
منزله قبولي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تلقي نمي گردد.
در صورت تأييد صالحيتهاي افراد معرفي شده از سوي آموزش و پرورش (موفقيت
در مصاحبه اختصاصي و تأييد صالحيتهاي عمومي ) ،گزينش علمي نهايي آنان در
مقايسه با ساير داوطلبان آزمون  ،براساس ضوابط و نمرات علمي كه در آزمون كتبي
(كنكور) كسب نموده اند و با در نظر گرفتن اولويتهاي انتخابي داوطلب از سوي
سازمان سنجش و آموزش كشور صورت خواهد گرفت.
تبصره) :داوطلبان معرفي شده ،در صورت عدم تمايل به تحصيل در كدرشته
محل انتخابي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي ،مي توانند در
زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست كتبي نسبت به انصراف از مصاحبه براي
پذيرش در دانشگاههاي مزبور اقدام نمايند يا در مراحل مصاحبه اختصاصي و بررسي
صالحيتهاي عمومي شركت ننمايند.
 -6با توجه به اصالحات دفترچه شماره ( )2آزمون سراسري سال  1398به داوطلبان
معرفي شده براي انجام مصاحبه تخصصي ،توصيه ميشود كه اصالحات بعدي دفترچه
مزبور را از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به دقت مطالعه نموده و بر
اساس آخرين اصالحات اعالم شده ،براي مصاحبه تخصصي اقدام نمايد.
 -7تغییر رشته و گرايش ،تغيير اولويت ،تغيير دوره تحصیلی ،انتقال و جابجايي در
بين دانشگاهها و بالعكس ،در بدو ورود يا در طول تحصیل ،تحت هيچ شرایطی امکان
پذیر نخواهد بود.
-8تغییر سهمیه استان محل خدمت ،قبل از شروع به کار و ایفای تعهد ،تحت هر
شرایط اعم از تأهل ،تجرد ،بُعد مسافت ،تکفل ،سرپرستي خانواده ،فوت والدین و ...
ممنوع است.
 -9مسؤوليت رعايت شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون سراسري سال
 1398از سوي كليه داوطلبان متقاضي و همچنين مقررات نظام وظيفه عمومي
(داوطلبان ذكور) در مراحل مختلف آزمون مزبور ،به عهده آنان خواهد بود.
 -10محل تحصيل پذيرفته شدگان پس از ثبتنام قطعي ،از سوي پرديسها در
واحدهاي تابعه (سطح استان) طبق جدول شماره ( )1صفحه  4بخش پيوست
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دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال  1398تعيين خواهد شد.
تبصره : 1در كالس هايي كه به حدنصاب الزم (حداقل  20نفر ) براي تشكيل
در پرديس محل قبولي نرسد ،سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود
نسبت به جابجايي پذيرفتهشدگان درسطح پرديسهاي كشور اقدام خواهد نمود و
پذيرفته شدگان حق هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت؛ در غير اين صورت ،قبولي
آنان " كان لم يكن" تلقي خواهد شد.
تبصره : 2انتقال و جابجايي در بين پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان ،ممنوع است.
 -11مصاحبه در پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان (مراكز مجري مصاحبه در استانها)
با توجه به گروه آزمايشي داوطلب ،براي كليه كد رشته محلهاي مورد نياز آموزش و
پرورش مندرج در دفترچه شماره ( )2گروه آزمايشي مربوط ،در دانشگاههاي مزبور
است.
 -12براي شركت در مصاحبه ،به همراه داشتن اصل و تصوير مدارك (كارت ملي،
شناسنامه ،دفترچه درماني (در صورت وجود) ،ديپلم يا گواهي تأييد شده كه معدل
كل در آن قيد شده است) و يك قطعه عكس  3× 4كه در سال جاري گرفته شده
باشد (ترجيحاً عكسي كه موقع ثبتنام در آزمون از طريق پست الكترونيكي به
سازمان سنجش آموزش كشور ارسال شده است) ،الزامي است.
 -13زمان مصاحبه معرفي شدگان :روز شنبه مورخ  1398 /7 /6لغايت روز
پنج شنبه مورخ (1398/7 /11صبح از ساعت  8تا  13و بعد از ظهر 14تا ) 18
است .انجام مصاحبه تخصصي استان بومي داوطلب و بررسي صالحيتهاي عمومي
گزينش استان اقامت داوطلب

 -14بر اساس رديف  11جدول تعرفههاي آزمون سراسري ،موضوع مصوبه هيأت
محترم وزيران در جلسه مورخ  1397/9/18به شماره ابالغي /124415ت  55778هـ
مورخ  ،1397/9/21هر يك از داوطلبان معرفي شده بارعايت موارد فوق ،مبلغ سيصد و
چهل هزارریال( )340000به حسابي كه در زمان مصاحبه اختصاصي اعالم مي گردد،
واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مركز مجری مصاحبه تحویل نمایند.
توجه :از داوطلباني كه فاقد شرايط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه
به ضوابط اعالم شده ،اقدام به انتخاب رشته نمودهاند ،مصاحبه تخصصي و بررسي
صالحيتهاي عمومي به عمل نخواهد آمد؛ بنابراين ،اينگونه داوطلبان از واريز مبلغ
مزبور خود داري نمايند ،بديهي است كه مبلغ واريزي برگشت داده نميشود.
 -15چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست پذيرفته شود يا متعاقب آن مشخص گردد
كه شرايط الزم را نداشته است ،در هر مرحله از ثبتنام ،تحصيل يا استخدام آزمايشي
و قطعي ،قبولي وي لغو ميگردد و حسب مورد ،مكلف به پرداخت خسارتهاي ناشي
از آن خواهد بود.
تذکرات مهم:
 )1در صورتی که روزهای تعيين شده ،برای انجام مصاحبه معرفي شدگان کفایت
ننمايد ،ممکن است كه مصاحبه داوطلب در روزهای بعد از تاریخ اعالم شده در
جدول نيز( حداكثر تا مورخ )1398/7/11ادامه یابد.
 )2از داوطلبان محترم درخواست میشود ،براي انجام مصاحبه اختصاصي ،در روز و
تاریخ تعیین شده در این اطالعیه كه در سايت سازمان سنجش درج گرديده است،
به محل تعیین شده مراجعه نمایند.
 )3كليه معرفي شدگان كدهاي ( 11و  )17دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت
دبير شهيدرجايي ،مكلفند كه فرم " اعالم آمادگي براي پذيرش و انجام مصاحبه
اختصاصي" كه در سايت سازمان سنجش درج گرديده است ،را تكميل و در زمان
مراجعه براي انجام مصاحبه اختصاصي (در مهلت مقرر) به مركز مجري مصاحبه در
استان بومي خود كه در سايت سازمان سنجش درج گرديده است ،تحويل نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

سنجش دوازدهم
ثبتنام آزمونهاي آزمايشي
ِ
ویژه دانشآموزان پایه دوازدهم

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال ،بدینوسیله به اطالع دانشآموزان عزیز پایه
سنجش دوازدهم سال تحصیلی
دوازدهم میرساند که آزمونهای آزمایشی
ِ
 99-98از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش
کشور بهمنظور:
( )1آشنايی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی سال 1399؛
( )2ارزیابی معلومات مکتسبه داوطلبان در زمینه دروس عمومی و اختصاصی در
مقاطع زمانی مختلف؛
( )3تعیین و تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی داوطلب در زمینه دروس عمومی و
اختصاصی؛
( )4فراهم آوردن زمینههای الزم به منظور مقایسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس
آزمونهای تابستانه :آزمونهای تابستانه ،در سه نوبت و در ماههای تیر ،مرداد و
عمومی و اختصاصی هر داوطلب با داوطلبان شهرستان و استان محل تحصیل و
شهریور  98با هدف ارزیابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد.
همچنین داوطلبان سراسر کشور؛
توجه :آزمونهای تابستانه فقط برای سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ،علوم
( )5آشنايی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب
تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
حضور در جلسۀ برگزاری آزمون سراسری سال  1399و ...؛
( )6کمک به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون ،برگزار میگردد.
آزمونهای مرحلهای :در شش نوبت آزمونهای آزمایشی مرحلهای ،که از ابتدای
سال تحصیلی تا پایان اسفند  98برگزار میگردد ،منابع درسی برای مطالعه داوطلبان
از مزیتهای «آزمونهای آزمایشی
ِ
سنجش دوازدهم» ،میتوان به موارد به شش قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمونهای مرحلهای ،سؤاالت از
زیر اشاره کرد:
منابع تقسیمبندی شده همان مرحله طرح میگردد .الزم به توضیح است که سؤاالت
*آشنایی کامل با شیوة درست مطالعة کتابهای درسی؛
آزمون هر مرحله ،با تأکید بر منابع درسی اعالم شده برای همان مرحله (طبق
* عمیقتر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتابهای درسی هر پایه؛
تقسیمبندی) ،به عالوۀ سؤاالت منابع درسی مرحله قبل طراحی میگردد (برای مثال،
در مرحله سوم آزمون ،قسمتهای مربوط به آزمونهای مراحل اول و دوم هم منظور
* آشنایی با پرسشهای چهارگزینهای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
ميشود؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود).
* دریافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پایههای مختلف؛
آزمونهای جامع :از ابتدای سال  1399و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال
* ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛
 ،1399چهار نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصلههای زمانی هدفمند و خصوصیات
* شبیهسازی فضای کنکور سراسری و آشنایی داوطلب با این فضا؛
و ویژگیهای منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار میشود.
* کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛
* آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس ،در طول سال تحصیلی.
زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمونهاي
آزمایشی سنجش:
نحوة زمانبندی آزمونها به شرح جدول زیر است:
کارت ورود به جلسه آزمونهای آزمایشی سنجش برای کلیه داوطلبان سراسر
کشور ،از روز سهشنبه قبل از هر آزمون ،منحصرا ً از طریق سایت اینترنتی شرکت
تعاونی خدمات آموزشی به نشانی www.sanjeshserv.ir :توزیع میگردد و
داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی فوقالذکر ،نسبت به پرینت کارت ورود به
جلسه خود اقدام مینمایند.
سنجش دوازدهم ،در
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمونهای آزمایشی
ِ
بعدازظهر همان روز برگزاری هر آزمون ،از طریق سایت اینترنتی اين شرکت به
نشانیwww.sanjeshserv.ir :منتشر میگردد .ضمناً به اطالع دانشآموزان
میرساند که محاسبه نمره کل آزمونهای آزمایشی ،بر اساس آخرین مصوبات و
ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد .همچنین نمره آزمون دروس
عمومی و اختصاصی ،همانند آزمون سراسری و بر اساس نمره آزمون عمومی (با توجه

سنجش دوازدهم:
نحوة برگزاري آزمونهاي آزمایشی
ِ
شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور ،با
بررسیهای همه جانبه و دریافت نظرات مشاوران ،دبیران و مدیران محترم مراکز
آموزشی ،مجموعۀ آزمونهای آزمایشی را مجموعاً در سیزده نوبت برای سال تحصیلی
 99-98طراحی نموده است .سه نوبت از آزمونهای آزمایشی به صورت تابستانه،
شش نوبت از آزمونهای آزمایشی به صورت مرحلهای ،و چهار نوبت از آزمونهای
آزمایشی بهصورت جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان شرکت کننده در آزمونهای
سنجش دوازدهم ،با ارزیابی کام ً
ال علمی و استاندارد ،از وضعیت علمی و
آزمایشی
ِ
تحصیلی خود شناخت پیدا کرده و در هر مرحله از آزمونها نسبت به رفع مشکالت
تحصیلی خود اقدام نمایند.
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به ضرایب) بهعالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی (با توجه به ضرایب) تقسیم بر
مجموع کل ضرایب محاسبه میشود.
پرداخت اینترنتی :دانشآموزان عالقهمند به شركت در آزمونهاي آزمایشی سنجش،
نحوة ثبتنام:

سنجش دوازدهم:
شهریة آزمونهای آزمایشی
ِ

در سراسر کشور ميتوانند با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و مراجعه
به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به
نشاني www.sanjeshserv.ir :نسبت به ثبتنام در این آزمونها اقدام و كد رهگيري
دريافت نمايند.

سنجش دوازدهم:
جدول شهریة آزمونهای آزمایشی
ِ

الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبتنام ،نشاندهنده ثبتنام
نهایی دانشآموز نبوده و الزم است که متقاضیان ،بعد از خرید کارت اعتباری

(دریافت شماره پرونده و شماره رمز) ،به لینک ثبتنام مراجعه نموده و ثبتنام
خود را نهایی و شماره پرونده و کد پیگیری  16رقمی را دریافت نمایند.

دانشآموزان گرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام ،در صورت داشتن
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبتنام ،میتوانند با خط ویژه-42966 :
( 021صدای داوطلب) تماس حاصل نمایند .ساعات تماس :صبح  8:30الی  12:30و
عصر  13:30الی .16:00

ثبتنام گروهی از طریق مدارس :دبيرستانهایی كه مايل هستند براي سهولت
ثبتنام بهصورت يكجا از دانش آموزان خود ثبتنام به عملآورند  ،بعد از مطالعه
دقیق دستورالعمل ثبتنام دبیرستانها و مراکز آموزشی همکار ،ميتوانند در صورت
داشتن هرگونه سؤال ،در ساعات :صبح  8:30الی  12:30و عصر  13:30الی  16:00با
شماره تلفنهای  88844791الی  88844793تماس حاصل نمايند.

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینههای ثبتنام مندرج در آن ،این امکان نیز فراهم
گردیده است تا داوطلبان عزیز ،در صورت تمایل ،بتوانند آزمونهای مرحلهای و جامع
را به تعداد مورد نیاز و دلخواه ،انتخاب و در هر یک از آزمونها ثبتنام نمایند؛ به
عنوان مثال ،داوطلب میتواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحلهای و سه نوبت آزمون
جامع باشد.

البته با توجه به اینکه آزمونهای آزمایشی سنجش ،مجموعه آزمونهایی

است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها ،دانشآموز را
گامبهگام آمادهتر مینماید ،لذا توصیه میشود که دانشآموزان عزیز ،در
کلیۀ آزمونهای مرحلهای و جامع ،بهطور یکجا ثبتنام نمایند.

الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینههای ثبتنام ،برای دانشآموزانی
سنجش دوازدهم بهصورت تلفیقی هستند،
که مایل به انتخاب آزمونهای آزمایشی
ِ
در سایت اینترنتی ثبتنام آزمونها www.sanjes hserv.ir :درج شده است.

شایان ذکر است كه داوطلبان ،برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی ،بهتر است كه
تعداد مراحل و نوبتهای بیشتری از آزمونها را خریداری نمایند تا ،ضمن برخورداری
سنجش دوازدهم ،از تخفیف باالتری نیز بهرهمند شوند.
از تعداد آزمونهای آزمایشی
ِ

بدیهی است كه مطلوبترین حالت ثبتنام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی،
ثبتنام یکجا در  10نوبت آزمون ( 6مرحله  4 +جامع) است که در این صورت ،با

احتساب تخفیف ویژه  450/000ریالی ،متوسط شهریه هر آزمون حدودا ً 395/000

ریال و مجموعاً  3/950/000ریال است.

الزم به ذکر است که در هنگام ثبتنام و پس از انتخاب نوبتهای آزمون از سوي
دانشآموز ،برنامه ثبتنام اینترنتی بهطور خودکار ،وجه قابل پرداخت را پس از کسر
تخفیفات ،محاسبه و ارائه مینماید.

نکات مهم:

 -1ثبتنام کلیه نوبتها و مراحل آزمونها ،ازجمله آزمون جامع نيز ،در اين مرحله
انجام ميگردد و توصیه میشود که برای برخورداری از حداکثر تخفیف در شهریه
پرداختی ،ثبتنام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.

 -2وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز میگردد ،منحصرا ً پس از طی
مراحل اداری مربوط قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبتنام اینترنتی و
انتخاب تعداد آزمونها ،دقت الزم را ب ه عمل آورند.

ثبتنام حضوری:

ثبتنام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور ،از طریق سایت اینترنتی به نشانی:
 www.sanjeshserv.irامکانپذیر است و همچنین داوطلبان ،مراکز آموزشی و
دبیرستانهای متقاضی آزمونهای آزمایشی سنجش میتوانند ،در صورت تمایل ،با
مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان
سنجش آموزش کشور به نشانی :تهران ،پل کریمخان زند ،خیابان میرزای شیرازی،
خیابان شهید نژادکی ،روبروی کالنتری  105سنایی ،پالک  ،30تلفن 88321455 :
نسبت به ثبتنام در این آزمونها در ساعات اداری اقدام نمایند .

راهنمای نحوه ثبتنام اينترنتی آزمونهای آزمايشی سنجش
مراحل ثبتنام:

گام اول :پرداخت مبلغ ثبتنام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور (پرداخت از

طریق كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب و بهصورت اینترنتی است).

گام دوم :تکمیل فرم ثبتنام (در سایت ارائهشده است :لینک ثبتنام آزمونهای

آزمایشی سنجش ثبتنام جدید).

گام سوم :دریافت کد پیگیری  16رقمی ثبتنام.

شركت تعاوني خدمات آموزشي
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از هنرستان فنی و حرفهای
تا جشنوارههای بینالمللی

عکاس ،مستندساز ،تدوینگر و جهانگرد است .دیپلمه است و دانشگاه نرفته است ،اما
از بسیاری از تحصیل کردههای دانشگاهی ،کارنامۀ هنری درخشانتری دارد .شاهدش
هم جایزه ششمین فینالیست برتر جشنواره فیلم کوتاه بنیاد فرهنگی  Lasmaكه
در سال  2016گرفته است و کارنامۀ هنریاش میدرخشد .از سید ابراهیم میرمالک
سخن میگوییم که همین روزها تولد  38سالگیاش است و  20سال است که با تکیه
بر توانمندیهای خویش ،مسیر پر پیچ و خم پیشرفت هنری را طی میکند .گفت
و گوی زیر ،گپی خودمانی با اوست دربارۀ گذشتهاش ،مسیری که طی کرده است و
آنچه که این روزها انجام میدهد .با تشکر از وی و امید به اینکه جوانان مرز و بوم ما،
تالش برای بهتر شدن و بهتر زیستن را سرلوحۀ زندگی خود قرار دهند.
* آقای میرمالک! از ابتدا بگویید؛ از آن روزها که تصمیم گرفتید وارد دنیاي
فیلم و سینما شوید.
سید ابراهیم میرمالک :سال دوم ریاضی فيزيك بودم که تصمیم گرفتم رشتهام را
تغییر دهم؛ چون به این نتیجه رسیدم که با دیپلم ریاضی فيزيك نمیتوانم کار کنم.
برای همین ترجیح دادم که به هنرستان بروم و رشته کامپیوتر بخوانم .سال بعد ،وارد
رشته کامپیوتر شدم و واحدها را کمی فشردهتر گرفتم و در نهایت ،با مدرک ديپلم
کامپیوتر فنی و حرفهای فارغالتحصیل شدم 18 .ساله بودم و عالقهمند به دنیای
سینما و معتقد بودم که اگر بخواهم در این هنر ،به صورت حرفهای کار کنم ،باید
فیلم بسازم؛ نه اینکه در رشتۀ سینما درس بخوانم ،و چون پول فیلم سازی نداشتم،
به این فکر افتادم که از لحاظ مالی خودم را قوی کنم تا بتوانم هزینۀ کاری را که
دوست داشتم انجام دهم ،در بیاورم.
ابتدا عالقهام به مونتاژ و تدوین بود .این بود که به کمک کتابهای خودآموز ،یک
نمونه کار تبلیغاتی کوتاه ساختم و قابلیتهای خودم را در آن كار نشان دادم .کار یک
نوع مونتاژ تصویری بود و  20سال پیش کار جدیدی به حساب میآمد .بعد در بخش
آگهیهای روزنامهها با یک آگهی سینمایی روبرو شدم که تدوینگر میخواستند.
نمونه کارم را نشانشان دادم و آنها استقبال کردند و به عنوان اولین کار ،در یک
شرکت تولید فیلم ،که کارهای تبلیغاتی تلویزیونی و سینمایی میساختند ،با سِ مت
کامپازیتور (کاری در زمینه جلوههای ویژه) آغاز به کار کردم.
اولین کارم با آقای «سبزواری» دستیار اول آقای«مجید مجیدی» بود که یک مجموعه
از کار فتو کلیپ برایش انجام دادم (ارائه یک مجموعه عکس به همراه موسیقی) .یک
سال در آن شرکت کار کردم و تجربه بسیاری کسب کردم و با افراد زیادی آشنا شدم؛
از جمله با آقای «آب پرور» که یکی از کلیپ سازان بزرگ آن زمان بود و در مجموعۀ
«لبخندهای خاکی» با مشکلی روبرو شده بود که هیچ کس نتوانسته بود آن را حل
کند .قرار شد که من در این زمینه فعالیت کنم و همین کار ،شروعی شد برای من
که در این حیطه تخصص الزم را پیدا کنم و مطرح بشوم .کار واقعاً دشوار بود و برای
انجام آن ،زمان زیادی گذاشتم .برای مدت یک سال ،از صبح تا  8یا  9شب کار کردم
و در واقع با این مجموعه زندگی کردم .راستش در این برهۀ زمانی ،پول هم برایم
مهم نبود؛ چون میخواستم که کار را یاد بگیرم و به نرمافزار حرفهای جلوههای ویژه
کام ً
ال مسلط شوم .شیوهام هم بر پایۀ آزمون و خطا بود و دلیلش هم این بود که
هیچ منبعی در این زمینه وجود نداشت و من با مطالعۀ کتابهای تخصصی به زبان
انگلیسی و روش آزمون و خطا ،توانستم بر این نرمافزار کام ً
ال مسلط شوم .مجموعۀ
آقای آب پرور ،کلی جوایز داخلی و بینالمللی برد و برای من هم درهای بسیاری
را گشود و باعث شد که با تهیه کنندگان مختلف ،آشنا گردم و وارد دنیای حرفهای
تبلیغات شوم.
کار تبلیغاتی برای من به نوعی حکم آزمون و خطا را داشت .آن زمان جلوههای ویژه

را در تبلیغات ،بسیار انجام میدادیم .به مرور خودم ایده میدادم و بر اساس ایدۀ من
فیلمبرداری میکردند.
سال  87تصمیم گرفتم كه برای کسب تجربۀ بیشتر ،به خارج از کشور بروم .پیش
از رفتن ،یک فیلم کوتاه مستند ،که البته نیمه کاره بود ،به عنوان نمونه کار به
یک شرکت فیلم سازی در دوبی فرستادم .از کارم خوششان آمد و خود آن فیلم
شروعی شد برای آشنایی من با گروه مستند سازی دوبی .دو سال و نیم آنجا کار کردم
و عکاسی را هم به صورت جدی از همان جا آغاز کردم و در چند نمایشگاه عکاسی
گروهی نیز در دوبی شرکت کردم.
بعد از دوسال و نیم  ،نگاهم به دنیای تبلیغات تغییر کرد و دوست داشتم كه بیشتر
کار انسان دوستانه انجام دهم .همین شد که از دوبی بیرون آمدم و سفرم را به آفریقا
شروع کردم؛ البته پیش از آن هم سفرهای کوتاهی به عمان ،لبنان ،افغانستان و
برخی از کشورهای اروپایی داشتم ،اما میخواستم که سفری طوالنی انجام دهم و کار
مستند بکنم .میخواستم از دنیای پر زرق و برق تبلیغات بیرون بیایم و و وارد فضای
واقعیتر زندگی شوم.
* از سفر آفریقا و نتایجش بیشتر برایمان بگویید.
سید ابراهیم میرمالک :همیشه سفر را دوست داشتم؛ سفر در بین مردم و نشست
و برخاست با مردم بومی کشورها و شهرهای مختلف ،و تمام تالشم را میکنم که به
هر کجا سفر میکنم ،در کنارش بهرهای نیز به مردم آن منطقه برسانم.
 8سال پیش که به آفریقا سفر کردم ،برای آشنایی بیشتر با زالهای آفریقا به تانزانیا
رفتم .متأسفانه زالهای آفریقا ،به خاطر خرافاتی که سالها پیش شامانیهاي آفریقا
(جادوگران) تبلیغ کردهاند ،با مشکالت بسیاری دست به گریبان هستند؛ مردم زالها
را میکشند تا پولدار شوند؛ به همین دلیل زالها برای حفظ جان خود در بزرگترین
جزیره دریاچه ویکتوریا به نام «او ِک ِر ِوه» اقامت کردهاند .من  10روز در این جزیره
بودم و از آنها عکاسی کردم .در همان سال ،جدایی سودان جنوبی از شمالی اتفاق
افتاد و من برای تهیۀ عکس از این اتفاق بزرگ ،تصمیم گرفتم که به سودان بروم؛ اما
متاسفانه در مصر کل ابزار عکاسیام دزیده شد و یک بخش از عکسهایم نیز از بین
رفت .بار دیگر به دوبی برگشتم و عکسهای حاصل از این سفر را در یک نمایشگاه
در دوبی ارائه کردم .سال گذشته یک « »NGOکه عکسهای من را در وب سایتم
دیده بودند ،از من درخواست کردند که برای آموزش عکاسی به زالها ،به تانزانیا بروم.
جالب است بدانید كه پیش از رفتن ،در شبکههای مجازی فراخوان دادم تا افرادی
که مایلند ،دوربینهای اضافۀ خود را برای آموزش و استفادۀ زالها در اختیار من قرار
دهند .در مدت یک هفته  12دوربین خوب داشتم که از دورترين نقاط ایران برای
من فرستاده شد و من با همین دوربینها در یک «ورکشاپ» یک هفتهای به تعدادی
از زالها آموزش عکاسی دادم و عکاسی ،عالوه بر مهارت در یک هنر ،به آنها کمک
کرد که در اجتماع حضور پر رنگتری داشته باشند.
یک سفر شش ماهه نیز به آسیا داشتم و مجموعه عکسهایی كه در اين سفر تهیه
کردم ،توجه مجالتی از جمله  Scienceو Pulitzer ،Financial Times
و نشریات خارج از ایران را به خود جلب کرد و مجله  Scienceمقالهای داشت
دربارۀ دستاوردهای دانشمندان ایران در دوران تحریمها و از من خواست که یک
مجموعه عکس از دریاچۀ ارومیه تهیه کنم .نتیجهاش هم عکسی شد که روی جلد
نشریه  Scienceچاپ شد .هنوز هم اگر بخواهند عکسی از دریاچۀ ارومیه داشته
باشند ،سراغ من میآیند.
* در زمینه عکاسی چه جوایزی گرفتید؟
سید ابراهیم میر مالک :اعتقادی به جشنوارههای عکاسی ندارم؛ چون معتقدم
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که نگاه یک عکاس ،نمیتواند برتر از نگاه عکاسی دیگر باشد و نباید به تفاوت دید
عکاسها جایزه داد؛ اما با نمایشگاهها موافقم و در نمایشگاههای مختلف داخلی و
خارجی از جمله :گالری تهران ،گالری موزه هنر معاصر فلسطین ،دانشگاه تهران،
گالری َفر َو َهر ،گالری «تشکیل» در شارجه و گالریهای دیگری در امارات  ،آمریکا و
 ...شرکت کردم.
* دربارۀ سفربه سیستان و بلوچستان و سفرنامه عکاس برایمان بگویید.
سید ابراهیم میر مالک :پنج سال پیش میخواستم روی خشک شدن دریاچه
هامون کار کنم .همین فکر ،انگیزۀ سفری شد به منطقۀ سیستان و بلوچستان که
یک ماه و نیم به طول انجامید .این طوالنیترین سفر من به یکی از مناطق کشورمان
است .در این یک ماه و نیم ،شهرهای زیادی را دیدم و با افراد بومی نشست و برخاست
داشتم؛ در واقع ،طی این مدت ،من حتی یک شب هم در هتل نخوابیدم و مهمان
ساکنان بومی این مناطق بودم که در همه جا راهنما و یاور من بودند ،نتیجۀ کارم
نیز یک مجموعه عکس شد که به نام «سفرنامه عکاس» آن را تدوین کردم .هدفم از
ساختن سفرنامۀ عکاس ،این بود که یک نمونه فیلم کوتاه برای صنعت توریسم ایران
بسازم و به مرور سراغ مناطق دیگر ایران نیز بروم .این کار در چند جشنواره بینالمللی
جایزه گرفت؛ از جمله در جشنوارهای که در بوسنی هرزگوین برگزار شد و این فیلم
در بخش فیلمهای مربوط به توریسم ،جایزۀ ویژه گرفت .در جشنوارۀ فیلم کوتاه بنیاد
فرهنگی واقع در لوسآنجلس نیز جزو فینالیستها بودم .همچنین این فیلم در سال
 2016در موزه هنر و صنایع دستی لوسآنجلس و در سال  2017در گالری اورنج
کانتی به نمایش درآمده است .سه سال پیش در برنامۀ «برگ سبز» شبکۀ چهار نیز،
که به معرفی سیستان و بلوچستان میپرداخت ،این فیلم به نمایش درآمد.
* دلیل شهرت این فیلم کوتاه را در چه میدانید؟
سید ابراهیم میر مالک :من در این فیلم کوتاه ،نگاهی مثبت به سیستان و
بلوچستان داشتم و جاذبههای این منطقه از کشورمان را به نمایش گذاشتم .برای
همین خود هموطنان بلوچی از این فیلم خیلی استقبال کردند و در پخش و تبلیغ
این فیلم ،نقش مهمی داشتند .فقط  30هزار نفر از صفحۀ خود من این فیلم را دانلود
کردهاند که تعداد قابل توجهی از آنها بلوچ بودهاند و با توجه به اینکه افراد زیادی
این فیلم را در صفحات خودشان نمایش دادند ،میشود گفت که این فیلم «وایرال»
[ويروسي] شده است.
* این روزها چه میکنید؟
سید ابراهیم میرمالک :در حال تهیۀ اولین فيلم مستند خودم هستم دربارۀ
اعتراضات مردم روستای ایمیدر مراکش به تخلفات بزرگترین معدن نقرۀ آفریقا و
به نوعی دولت مرکزی این کشور ،که نتیجۀ سفر سال گذشته من به مراکش است.
* هیچ وقت به فکر ادامه تحصیل افتادهاید؟
سیدابراهیم میرمالک :رشتۀ سینما؟
* بله.
سید ابراهیم میرمالک :نه؛ چون مایلم در فضایی خارج از استودیو و خارج از صنعت
فیلم سازی کارکنم .دوست دارم مستقل کارکنم ،اما مخالف دانشگاه هم نیستم؛ به
نظر من تحصیالت دانشگاهی ،یک ابزار برای پیشبرد و پیشرفت در کار است و زمان
مشخصی هم ندارد .خود من احتمال دارد که در آینده در رشتۀ روانشناسی یا
جامعهشناسی تحصیل کنم.
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اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

سنجش دهم
آزمونهاي آزمايشي
ِ
ویژه دانشآموزان پایه دهم (سال اول دورۀ دوم متوسطه)
سال تحصیلی 99-98
با تغییر نظام آموزشی از «پنج ـ سه ـ چهار» به «شش ـ سه ـ سه» ،شرکت
تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر آن شده است که
آزمونهای آزمایشی استاندارد را برای دانشآموزان تمامی پایههای سال اول دوره دوم
متوسطه (پایه دهم) برگزار نماید .این آزمونها در دو فاز کلی «مرحلهای و جامع»
و در هشت نوبت برگزار میشوند.
فاز اول ،آزمونهای مرحلهای بوده که در شش نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا پایان
اسفند  98برگزار خواهند شد .هدف کلی این آزمونها ،بررسی و نگاه دقیقتر به مطالب
کتابهای درسی پایۀ دهم و ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در طول سال
تحصیلی است .در این میان ،آزمون ویژهای (آزمون مرحلۀ  )4در نظر گرفتهشده است
که در پایان امتحانات نیمسال اول ،در تاریخ  1398/10/27برگزار خواهد شد و هدف
آن ،جمعبندی مطالب نیمسال اول است که پس از امتحانات تشریحی نیمسال اول
برگزار خواهد شد و بر اساس آن ،آمادگی دانشآموزان مطابق پرسشهای چهارگزینهای
استاندارد مرتبط با مطالب این نیمسال تحصیلی ،مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد
گرفت.
فاز دوم ،آزمونهای جامع بوده که در دو نوبت و در ماههای فروردین و اردیبهشت
برگزار خواهند شد .هدف این آزمونها ،آشنایی کامل دانشآموزان با پرسشهای
چهارگزینهای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد  1399و به نوعی ،مقدمۀ
آمادگی برای آزمون سراسری سال  1400است.
سنجش دهم ،فقط در رشتههای تحصیلی «ریاضی ـ فیزیک»،
آزمونهای آزمایشی
ِ
«علوم تجربی» و «ادبیات و علوم انسانی» برگزار میشود و زمانبندی آزمونها
به ترتیبی برنامهریزی شده است تا شرکتکنندگان را برای امتحانات هر نیمسال
آماده نماید.

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمونهاي
آزمایشی سنجش:
کارت ورود به جلسه آزمونهای آزمایشی سنجش برای کلیه داوطلبان سراسر کشور ،از روز

سهشنبه قبل از هر آزمون ،منحصرا ً از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی:

 www.sanjeshserv.irتوزیع میگردد و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی فوقالذکر،
نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام مینمایند.

کارنامه نتایج هر نوبت از آزمونهای آزمایشی سنجش ،در بعد از ظهر روز برگزاری هر آزمون ،از

طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی www.sanjeshserv.ir :منتشر میگردد.

سنجش دهم:
شهریه آزمونهای آزمایشی
ِ

شرکت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش ،همچون سنوات گذشته ،برای
متقاضیان بیش از یک نوبت آزمون تخفیفاتی در نظر گرفته است که این امکان
را میسر مینماید تا در صورت افزایش تعداد مراحل آزمونها ،از تخفیف بیشتری
بهرهمند گردند و در این جهت برای سال تحصيلي  99-98شیوه اعمال تخفیف
شهریه آزمون را برای متقاضیان بیش از یک آزمون ،به منظور رفاه حال دانشآموزان
عزیز به کار گرفته تا ضمن تجمیع فرآیند ثبتنام برای هر یک از دانشآموزان در کلیه
مراحل ،امکان پرداخت شهریه کمتری برای ثبتنام فراهم شود.
سنجش دهم:
جدول شهریه آزمونهای آزمایشی
ِ

نحوۀ زمانبندی آزمونها به شرح جدول زیر است:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینههای ثبتنام مندرج در آن ،این امکان نیز فراهم

سنجش
گردیده است تا دانشآموزان عزیز ،در صورت تمایل ،بتوانند آزمونهای
ِ
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دهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه ،انتخاب و در هر یک از آزمونها ثبتنام نمایند؛ ( 021صدای داوطلب) تماس حاصل نمایند .ساعات تماس :صبح  8:30الی  12:30و
بهعنوانمثال ،دانشآموز میتواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحلهای و یک نوبت عصر  13:30الی .16:00

ثبتنام گروهی از طریق مدارس :دبيرستانهایی كه مايل هستند براي سهولت

آزمون جامع باشد.

البته با توجه به اینکه آزمونهای آزمایشی سنجش ،مجموعه آزمونهایی ثبتنام بهصورت يكجا از دانشآموزان خود ثبتنام به عمل آورند ،بعد از مطالعه

است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها ،دانشآموز را دقیق دستورالعمل ثبتنام دبیرستانها و مراکز آموزشی همکار ،ميتوانند ،در صورت
گامبهگام آمادهتر مینماید ،لذا توصیه میشود که دانشآموزان عزیز ،در داشتن هرگونه سؤال ،در ساعات :صبح  8:30الی  12:30و عصر  13:30الی  16:00با
کلیۀ آزمونهای مرحلهای و جامع ،بهطور یکجا ثبتنام نمایند.

الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینههای ثبتنام ،برای دانشآموزانی

شماره تلفنهای 88844791 :الی  88844793تماس حاصل نمايند.

که مایل به انتخاب آزمونهای آزمایشی
سنجش دهم بهصورت تلفیقی هستند ،در نکات مهم:
ِ

سایت اینترنتی ثبتنام آزمونها www.sanjeshserv.ir :درج شده است.

 -1ثبتنام کلیه نوبتها و مراحل آزمونها ،ازجمله آزمون جامع نيز ،در اين مرحله

شایانذکر است که دانشآموزان برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی ،بهتر است كه انجام ميگردد و توصیه میشود که برای برخورداری از حداکثر تخفیف در شهریه

تعداد مراحل و نوبتهای بیشتری از آزمونها را خریداری نمایند تا ،ضمن برخورداری پرداختی ،ثبتنام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.

از تعداد آزمونهای آزمایشی
سنجش دهم ،از تخفیف باالتری نیز بهرهمند شوند -2 .وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز میگردد ،منحصرا ً پس از طی
ِ
بدیهی است که مطلوبترین حالت ثبتنام برای دانشآموزان از نظر هزینه پرداختی ،مراحل اداری مربوط قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبتنام اینترنتی و

ثبتنام یکجا در  8نوبت آزمون ( 6نوبت آزمون مرحلهای  2 +نوبت آزمون

انتخاب تعداد آزمونها ،دقت الزم را ب ه عمل آورند.

جامع) است که در این صورت ،با احتساب تخفیف ویژه  280/000ریالی ،متوسط
شهریه هر آزمون حدودا ً  390/000ریال و مجموعاً  3/120/000ریال است.

ثبتنام حضوری:

دانشآموز ،برنامه ثبتنام اینترنتی بهطور خودکار ،وجه قابل پرداخت را پس از کسر

 www.sanjeshserv.irامکانپذیر است و همچنین داوطلبان ،مراکز آموزشی

الزم ب ه ذکر است که در هنگام ثبتنام و پس از انتخاب نوبتهای آزمون از سوی
تخفیفات ،محاسبه و ارائه مینماید.

ثبتنام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور ،از طریق سایت اینترنتی به نشانی:

و دبیرستانهای متقاضی آزمونهای آزمایشی سنجش میتوانند ،در صورت تمایل،
با مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان

نحوه ثبتنام:

پرداخت اینترنتی :دانشآموزان عالقهمند به شركت در آزمونهاي آزمایشی
سنجش در سراسر کشور ميتوانند با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب

و مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش

کشور به نشاني www.sanjeshserv.ir :نسبت به ثبتنام در این آزمونها اقدام
و كد رهگيري دريافت نمايند.

سنجش آموزش کشور به نشانی :تهران ،پل کریمخان زند ،خیابان میرزای شیرازی،

خیابان شهید نژادکی ،روبروی کالنتری  105سنایی ،پالک  ،30تلفن 88321455 :
نسبت به ثبتنام در این آزمونها در ساعات اداری اقدام نمایند .

راهنمای نحوه ثبتنام اينترنتی آزمونهای آزمايشی سنجش
مراحل ثبتنام:

الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبتنام ،نشاندهنده

گام اول :پرداخت مبلغ ثبتنام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور (پرداخت از

کارت اعتباری (دریافت شماره پرونده و شماره رمز) ،به لینک ثبتنام

گام دوم :تکمیل فرم ثبتنام (در سایت ارائهشده است :لینک ثبتنام آزمونهای

ثبتنام نهایی دانشآموز نبوده و الزم است که متقاضیان ،بعد از خرید
مراجعه نموده و ثبتنام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پیگیری 16

رقمی را دریافت نمایند.

دانشآموزان گرامی ،پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام ،در صورت داشتن

هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبتنام ،میتوانند با خط ویژه -42966

طریق كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب و ب ه صورت اینترنتی است).
آزمایشی سنجش ثبتنام جدید).

گام سوم :دریافت کد پیگیری  16رقمی ثبتنام.
شركت تعاوني خدمات آموزشي

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پیگیری هر گونه سؤال در خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمی
داوطلبــان گرامــی بــرای پیگیــری هــر گونــه ســؤال در خصــوص نتایــج مربــوط بــه اســامی بــا شــماره.021 - 4743 :
رشــتههای دانشــگاه آزاد اســامی میتواننــد بــه روشهــای ذیــل اقــدام نماینــد -3 :مراجعــه حضــوری بــه ســتاد پاســخگویی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد
 -1طــرح ســؤال بــه صــورت اینترنتــی بــا مراجعــه بــه بخــش «پاســخگویی بــه اســامی بــه نشــانی :تهــران ،انتهــای اتوبــان شــهید ســتاری (شــمال) ،ســازمان
ســؤاالت» منــدرج در ســایت مركــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســامی بــه مركــزی دانشــگاه آزاد اســامی.
نشــانی www. azmoon.org :
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
 -2تمــاس تلفنــی بــا ســتاد پاســخگویی تلفنــی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد
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در سالهای اخیر ،ظرفیت پذیرش دانشجو به مقدار
قابل توجهی افزایش یافته است و امروز کمتر كسي
وجود دارد که نتواند وارد دانشگاه شود؛ اما این
موضوع باعث از بین رفتن رقابت میان داوطلبان
نشده است؛ زیرا در حال حاضر ،هدف ،تنها قبولی
در دانشگاه نیست؛ بلکه داوطلبان تالش میکنند
كه در رشته و دانشگاه مورد عالقه خود تحصیل
کنند .به خاطر همین موضوع ،باز هم رقابت
برای کسب رتبه خوب در میان بیشتر داوطلبان
وجود دارد؛ در این میان ،برخی از داوطلبان
سعی میکنند تا ،عالوه بر مطالعه ،از راههای
مختلفی مانند رفتن به کالسهای کنکور،
گرفتن معلم خصوصی و  ...از دیگر داوطلبان
پیشی بگیرند .در چند سال اخیر ،به خصوص
در شهرهای بزرگ ،تب استفاده از کالسهای
کنکور تقریباً همگانی و در برخی از موارد به
نوعی چشم و همچشمی تبدیل شده است.
سؤالی که وجود دارد این است که:
آیا واقعاً این كالسها و مؤسسات برای
داوطلبان مفید و مؤثر است و واقعاً
میتواند توقع داوطلبان را در رابطه با
موفقیت در کنکور برآورده كند؟ با توجه
به اینکه امروزه کالسهای کنکور ،دغدغه
بسیاری از داوطلبان آزمون سراسري
شده است ،در این مقاله تالش میکنیم
تا این کالسها و شرکت در آنها را مورد
بررسی قرار دهیم .امیدواریم كه شما
داوطلبان عزیز ،این مقاله را به خوبی
مطالعه کرده و سپس در خصوص
شرکت در این کالسها تصمیم
درستی بگیرید.
 -1کالسهای کنکور ،تلف
کنندگان وقت و انرژی شما
یکی از مهمترین معایب و ایرادهایی
که کالسهای کنکور دارند این
است که وقت و انرژی داوطلبان
را هدر میدهند .به عنوان یک
دانشآموز یا داوطلب پشت
کنکوری ،که عالقه به شرکت در
این کالسها دارید ،باید بخشی
از وقت و انرژی خود را در طی

روز ،صرف این کالسها نمایید .اگر دانش آموز باشید و بخواهید در ساعاتی غیر از ساعات
مدرسه در این کالسها شرکت کنید ،معموالً خستگی باعث میشود تا پس از بازگشتن
به خانه تا مدتی نتوانید به تکالیف درسی یا مطالعه طبق برنامه خود بپردازید .ممکن است
كه حتی خستگی ناشی از شرکت در کالسها برای داوطلبانی که به مدرسه نمیروند نیز
زیاد باشد .این موضوع ،به خصوص در شهرهای بزرگ ،که رفت و آمد ،وقت بسیاری از
داوطلبان را میگیرد ،بیشتر مشهود است.
اگر بعد از خواندن تمام مقاله ،هنوز به شرکت در کالسهای کنکور اصرار داشتید و آن
را برای موفقیت در کنکور الزم دانستید ،حتماً در کالسهایی شرکت کنید که ،عالوه بر
استفاده از استادان و معلمان کارآزموده و با تجربه ،از نظر زمانی در ساعاتی برگزار شود که
با ساعات درس و استراحت شما تداخل پیدا نکند و شما حتماً ساعات خاصی را برای این
کالسها در برنامه روزانه خود در نظر گرفته باشید .مخصوصاً در شهرهای بزرگ ،به دوری
و نزدیکی این كالسها به محل زندگيتان دقت کنید تا بخشی از وقتتان در راه تلف نشود.
یک پیشنهاد ،که ممکن است برخی از شما داوطلبان از آن استقبال کنید ،این است که
اگر مجبور به حضور در کالسهایی شدید که مسافت قابل توجهی با منزل شما داشتند،
در بین راه میتوانید لغات عربی ،انگليسي یا برخی از مباحث دروس آزمون را ،که از قبل
ضبط كردهايد ،گوش کنید .چون شما خسته هستید ،انجام این کار باعث میشود تا بدن
شما تقریباً در حال استراحت باشد و فقط گوشتان بشنود و از طریق حافظه شنیداری
مطالبی را حفظ کنید .در این شرایط ،شنیدن مباحث تاریخ ادبیات به شکل داستانگونه،
از آنجایی که نسبت به درس عربی و زبان آسانتر است ،مفیدتر و بهتر است.
 -2پول خود را دریابید
شرکت در كالسهای كنكور ،معموالً هزینههای گزافی به خانوادهها تحمیل میكند.
رقمهای باالی هر جلسه ،ضمن اینکه از معیار مشخصی پیروی نمیکند ،تضمینی هم
برای کیفیت آموزشی معلم به شمار نمیآید؛ در حالی که کسب شهرت و نام در عرصه
تدریس خصوصی و تهیه و تدوین جزوههایی که مالک روشنی برای سنجش اعتبار آنها
وجود ندارد ،نمیتواند معیار خوبی برای انتخاب یک معلم خوب باشد؛ از طرف دیگر ،با
وجود اینکه در تبلیغات این مؤسسات ،عالوه بر تضمینی بودن ،از نگرفتن شهریه تا زمان
کسب نتیجه سخن گفته ميشود ،اما کافی است تا شما به یکی از این مؤسسات مراجعه
کنید تا ببینید که چگونه با ترفندهای مختلف مانند جزوه ،کتاب و  ...مبالغ بسیار زیادی
را از داوطلبان میگیرند .به این ترتیب مشاهده میشود که آنها به مقاصد خود در کسب
سودهای کالن از داوطلبان به راحتی دست مییابند.
با توجه به اینکه وضع اقتصادی بیشتر خانوادههای ایرانی در حد متوسط و حتی در برخی
از موارد ،پايينتر از متوسط است ،هر یک از داوطلبان عزیزی که در چنین شرایطی قرار
دارند ،باید بسنجند که با توجه به هزینههایی که پرداخت خواهند کرد ،آيا میتوانند
نتیجهای را که دوست دارند به دست آورند يا نه ،و اص ً
ال دستیابی به این نتیجه ،چقدر
میتواند از نظر خود داوطلب ،و نه بنا به قول این مؤسسات ،تضمینی باشد.
مواقعی وجود دارد که داوطلب ،مباحث و فصولی از یک درس اصلی را که تأثیر بسزایی
در قبولی و رتبه او دارد بلد نیست ،و مواردی هم وجود دارد که برخی از مباحث و فصول
یک درس با ضریب نه چندان مهم را نمیداند .اگر یک داوطلب در چنین شرایطی باشد،
باید با مشورت و رایزنی با والدین و افراد با تجربه و با مقایسه آن هزینه و وقت و انرژی ،که
صرف ميكند و چیزی که به دست میآورد ،تصمیم نهایی را بگیرد؛ به عنوان نمونه ،شما
داوطلب رشته تجربی ،مبحث ژنتیک درس زیستشناسی را ،که مهمترین درس در گروه
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آزمايشي علوم تجربی محسوب میشود ،بلد نیستید .با توجه به اینکه این مبحث ،بخش
بسیار مهمی از درس زیستشناسی را تشکیل میدهد ،اگر یک داوطلب در این مبحث
ضعیف باشد ،ممکن است به طور مستقیم بر رتبه او تأثیر گذارد؛ با این همه ،این موضوع
باعث نمیشود که شما به عنوان اولین و آخرین راه حل ،به سراغ کالسهای کنکور بروید؛
زیرا راههای مختلفی برای جبران این ضعف وجود دارد.
قبل از هر چیز سعی کنید که با مطالعه چند باره کتاب و جزوههای معلمتان و حتی معلمان
سایر دبیرستانها ،که به تدریس خوب مشهور هستند ،این مشکل را بر طرف کنید .در این
میان میتوانید از همکالسیها و سایر دانشآموزان و داوطلبانی که در این مبحث یا درس
قوی هستند نیز کمک بگیرید .انجام این کارها به شما امکان میدهد تا بخشی از مشکل
یا همه آن را حل کنید .حاال وقت آن رسیده است که با چند پرسش و تستزنی ،بار دیگر
خود را محک بزنید تا ببینید كه چقدر توانستهاید ضعفها و مشکالت خود را در اين زمينه
جبران کنید .اگر هنوز ضعف شما در این درس زیاد بود ،راه حل دیگری قبل از شرکت در
کالسهای کنکور وجود دارد و آن هم استفاده از کالسهای رفع اشکال هست .شما در این
کالسها میتوانید تمرکز خود را روی آنچه که نمیدانید ،متمرکز كرده و از صرف وقت و
هزینه خود نیز به صورت قابل مالحظهای کم کنید .در چنین شرایطی با خود صادق باشید
و ببینید که آیا پاسخ ندادن به چند تست احتمالی ،میتواند تأثیر قابل مالحظهاي بر رتبه
و شرایط شما داشته باشد يا نه .اگر پاسختان به اين پرسش ،مثبت است ،پس حتماً ابتدا
کالسهای رفع اشکال و سپس استفاده از معلم خصوصی را در چند جلسه انتخاب کنید
که باز هم از کالسهای کنکور ،به مراتب بهتر است.
 -3سردرگمی داوطلبان در مواجه شدن با مطالب
یکی از اشکاالتی که بيشترکالسهای کنکور دارند این است که ،بیتوجه به میزان اطالعات
و وضعیت تحصیلی دانشآموزان ،مبادرت به ارائه اطالعات و نکات متفاوت درسی و کنکوری
میکنند؛ در حالی که ممکن است برخی از دانشآموزانی که در آن کالسها حضور دارند،
هنوز مطالب اصلی و کلیدی درس را فرا نگرفته باشند .همین موضوع باعث میشود تا
دانشآموزان ،با شركت در كالسهای كنكور ،با انبوهی از مطالب و نكتهها مواجهشوند كه
با دروسی كه معلمانشان در كالسهای درسی تدریس میكنند ،دوگانگی ایجاد میكند.
برخی از کالسهای کنکور و استادان این کالسها ،به عمد چنین مطالبی را به کنکوریها
ارائه میدهند تا نشان دهند که سطح مؤسسات آنها ،در مقایسه با سایر مؤسسات ،باالتر
است و همین موضوع ممکن است اعتماد به نفس کاذبی به برخی از داوطلبان بدهد و آنها
گمان کنند که تمام مطالب ریز درسی را هم فرا گرفتهاند و میتوانند رتبه خوبی را در
آزمون سراسري به دست آورند؛ در حالی که اگر داوطلبی ،مطالب اصلی و مهم را نداند؛
چگونه میتواند مطالب ریز درسی را به خاطر سپرده و در کنکور از آنها استفاده کند؟!
 -4هیچ تضمینی وجود ندارد
رقابت برای کشاندن داوطلبان به این كالسها ،تا جایی است که هر روز ترفندی جدید
پیاده میکنند تا افراد بیشتری را برای تجارت پر سود خود هدف قرار دهند .یکی از
اصلیترین و مهمترین تبلیغات بسیار گول زننده مؤسسات کنکور ،تأکید بر تضمینی بودن

صد در صدی قبولی داوطلبان و مجانی بودن
خدمات این مؤسسات تا زمان برگزاري کنکور
است .هر ساله شمار زیادی از داوطلبان با این
ترفندها جذب این مؤسسات میشوند؛ اما شمار
کسانی که هر سال در کنکور ،رتبه خوبی کسب
ميکنند یا حتی در رشته و دانشگاه خوبی قبول
ميشوند ،نسبت به تعداد شرکتکنندگان در آن،
بسیار کم است .این موضوع خود به خوبی نشان
میدهد که تبلیغات این مؤسسات ،كذب محض
است؛ از طرف دیگر ،بسیاری از رتبههای برتری که
همه ساله به عنوان شرکتکنندگان این مؤسسات
معرفی میشوند ،یا نامشان بدون اطالع آنها درج
میشود یا اینکه مؤسسات ياد شده با پرداخت
مبلغی به این داوطلبان ،اجازه معرفی آنها را به عنوان
رتبههای برتر شرکت کننده در این مؤسسات ،از اين
گروه از داوطلبان میگیرند.
یکی دیگر از شیوههای تبلیغی این مؤسسات ،آن
است که با ادعاي ارتباط خود با سازمان سنجش یا
سایر سازمانهای دولتی مرتبط با آموزش و پرورش،
سعی میکنند تا جایگاه مؤسسه خود را به عنوان
مؤسسهای قانونی و مهم به همگان نشان دهند و
داوطلب را قانع کنند که قبولی آنها فقط منوط به ثبتنام
آنان در آن مؤسسه است؛ در حالی که کافی است كه
یک داوطلب به چند مؤسسه مختلف سری بزند تا ببیند
و بشنود که هر یک شمشیری را علیه یکدیگر تیز کرده و
معایب یکدیگر را میگویند و همه آنها نیز خود را وابسته به
سازمان سنجش يا آموزش و پرورش میدانند .برای اینکه
از صحت این تبلیغ مؤسسات مطمئن شوید ،بهتر است كه
از آموزش و پرورش یا سازمان سنجش ،درباره انتساب آنها
به اين نهادهاي دولتي مطمئن شوید (البته سازمان سنجش
آموزش كشور ،بارها و به دفعات متعدد ،انتساب اينگونه
مؤسسات را به خود ،كذب محض اعالم كرده است).
 -5سطح پایین علمی استادان
با وجود تبلیغات بسیار زیاد این مؤسسات ،که خود را مؤسسات
برتر علمی و شرکت کنندگانشان را رتبههای برتر کنکور
میدانند ،ضعفی که بیشتر مؤسسات ياد شده دارند ،آن است
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که استادان آنها در بسیاری از دروس ،استادانی هستند
که کمتر در زمینه کنکور و نحوه تستزنی و مواردی از
این قبیل موفق عمل کردهاند .برخی از این مؤسسات،
به خصوص در شهرهای بزرگ ،سعی میکنند كه دو
یا سه استاد معروف را برای تدریس دروس دعوت
كرده و در بقیه درسها از استادان کم سابقه و کم
تجربه استفاده کنند؛ در واقع ،آنها با استفاده از نام
همان دو یا چند استاد ،داوطلبان زیادی را جذب
میکنند .برخی از مؤسسات نیز ادعا میکنند که
جزوات استادان و معلمان با تجربه و مطرح را
ارائه میدهند؛ در حالی که هیچ تضمینی در این
خصوص وجود ندارد و واقعاً یک داوطلب چگونه
ميتواند به اين نكته پي ببرد كه این جزوه مربوط
به آن استاد خاص است؟!
در شهرهای کوچکتر ،که رقابت برای جذب
داوطلبان کمتر است ،مؤسسات کنکور ،معموالً
استادان و معلمان بسیار تازه کار و کم تجربه
را استخدام میکنند .آنها از این طریق قصد
دارند تا هم دستمزد کمی به این استادان
پرداخته و هم سود بیشتری را عاید مؤسسه
خود نمایند؛ از طرف دیگر ،مؤسسات ،عالوه
بر تبلیغ استادانشان ،از راههای دیگری
هم نسبت به جذب داوطلب مبادرت
میکنند .آنها سعی میکنند تا با مشاوره
رایگان و آموزش مهارتهای تستزنی،
مسائل مربوط به تقویت حافظه ،کاهش
استرس ،غلبه بر اضطراب و  ...وارد
عرصه شده و وقت و هزینه شما را از
بین ببرند؛ در حالی که تمام این موارد
اخیر را میتوان از طریق خواندن
چند مقاله و تمرین به دست آورد.

 -6ارائه مشاوره غلط و مداخله در
امر انتخاب رشته
عالوه بر این ،یکی از مهمترین نقصهایی که
این مؤسسات دارند آن است که به همه داوطلبانی که مربوط به یک گروه آموزشی هستند،
برنامهای تقریباً یکسان میدهند و حتی پس از اعالم نتایج اولیه آزمون سراسری  ،به ارائه
مشاوره غلط و مداخله در امرانتخاب رشته داوطلبان می پردازند  .بدون اینکه به خوبی
با آنها مشورت کرده و درباره ویژگیهای هر یک از داوطلبان ،بیشتر بدانند؛ اين در حالی
است که حافظه ،توان یادگیری و نقاط ضعف و قوت هر داوطلب ،در مقایسه با سایرین در
دروس مختلف ،متفاوت است؛ به عالوه ،هر داوطلب ،ویژگیهای جسمی و روحی و اهداف
خاص خود را دارد که با داوطلب دیگر ،متفاوت است.
در پایان ،اگر میخواهید واقعاً از وقت و انرژی خود به خوبی در راه آمادگی برای کنکور
استفاده کنید ،حتماً به نکات زیر توجه نمایید:
 -1از روی چشم و هم چشمی در مؤسسات و كالسهای تقویتی كنكور شركت نكنید؛
بلکه قبل از هر چیز ،توان علمی خود و وقت و هزینههای انجام این کار را بسنجید.
 -2درباره مؤسسهاي كه ميخواهيد در آن ثبتنام كنيد ،به خوبی تحقیق کنید و از
داوطلبان سالهای قبل ،که در كالسهاي این مؤسسه شرکت کردهاند ،حتماً پرس و جو
نمایید .هزینه و مبالغ باال ،دلیل بهتر بودن کار یک معلم یا مؤسسه در عرصه کنکور نیست.
 -3اعتماد به نفس خود را افزایش دهید و خود را درگیر تبلیغات آموزشگاههای كنكور ،که
میتواند باعث افسردگی و ناامیدی شما شود ،نکنید.
 -4قبل از ثبتنام در اين مؤسسات ،حتماً در این باره با افراد مطلع مشورت کنید و ببینید
كه آیا میتوانید مشکل خود را با شركت در چند جلسه کالس خصوصی ،که مخاطبش
فقط شما هستید و فقط به بررسی اشکاالت شما پرداخته میشود ،رفع کنید يا نه؛ يا اينكه
مجبور خواهيد شد كه تدبير ديگري در اين زمينه بينديشيد.
 -5به خاطر داشته باشید که بیشتر کتابهای کمک آموزشی و جزوات این مؤسسات،
تکراری و بیکیفیت است و نمیتواند جایگزین منابع اصلی شما شود؛ پس به هیچ عنوان
خرید و استفاده از این کتابها توصیه نمیشود .سعی کنید که فریب نویسندگان این
کتابها را در مورد معلم موفق و برجسته بودن در زمینه تدریس و کنکور ،نخورید.
 -6اگر میخواهید برای پیشرفت تحصیلی خود در کنکور قدمی بردارید ،در آزمونهای
آزمایشی شرکت کنید .این آزمونها ،باعث افزایش مهارت ،مدیریت زمان ،مدیریت
استرس ،تجربه و  ...میشود .حال اینکه در چه تعداد از کنکورها شرکت نمایید ،این
موضوع ،بستگی به شما دارد .هر چه نیاز بیشتری به مزایای پیشگفته داشته باشید ،نیاز به
شرکت در آزمونها بیشتر احساس میشود.
 -7پیگیری تبلیغات غیر واقعی آموزشگاهها ،تنها با شکایات دانشآموزان میسر ميشود؛
پس اگر با مشکلی مواجه شدید ،سعی کنید که اطالع رسانی کرده و
حتماً وضعیت این مؤسسات را تا آخر پیگیری کنید.
 -8کتابهای آموزشی و درسی به گونهای طراحی شده است که هر
داوطلب میتواند با یک برنامهریزی درست و اصولی و مطالعه دقیق
آنها در کنکور موفق شود .توجه داشته باشید که بسیاری از رتبههای
برتر آزمون سراسري ،نه به کالس
خصوصی رفت ه و نه از برنامههای
این گونه مؤسسات استفاده
کردهاند؛ بلكه آنها فقط با یک
برنامهريزي منظم ،که خودشان
انجام داده بودهاند ،پیش رفتهاند.
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشوردر خصوص :

اعالم فهرست اسامي پذيرفتهشدگان نهايي كد رشتهمحلهاي پذيرش
دوره كارداني فني و دوره كارداني حرفهاي نظام آموزش مهارتي
دانشگاه جامع علمي ـكاربردي مهر ماه سال 1398
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال ،با آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان عزيز،
بدينوسيله نظر پذيرفتهشدگان نهايي كدرشته محلهاي پذيرش دوره كارداني فني
و دوره كارداني حرفهاي نظام آموزش مهارتي مهرماه سال  1398دانشگاه جامع علمي
ـكاربردي را به موارد زير معطوف ميدارد:
الف) براساس ضوابط مربوط به گزينش هر يك از رشتههاي تحصيلي گروههاي
آموزشي مختلف ،در پذيرشدورههاي مذكور ،از بين داوطلباني كه حدنصاب الزم را
احراز كردهاند ،بر اساس اولويت كدرشتهمحلهاي انتخابي و ظرفيتهاي تخصيص
داده شده به هر سهميه ،گزينش انجام و فهرست اسامي پذيرفتهشدگان در هر
كدرشته محل استخراج گرديده است.
كليه پذيرفتهشدگان بايد براي ثبتنام از روز يكشنبه مورخ  98/6/31لغايت سهشنبه
( 98/7/2فردا) با در دست داشتن مدارك مندرج در بند «ب» اين اطالعيه و با توجه
به كدرشته محل قبولي به نشاني تعيين شده در جدول شماره ( )5دفترچه راهنماي
پذيرش دورههاي مذكور به مؤسسات محل قبولي خود مراجعه نمايند.
تذكر مهم:
كليه پذيرفتهشدگان ،بايد در زمان مقرر ،براي ثبت نام به مؤسسه كد قبولي خود
مراجعه نمايند بديهي است كه عدم ثبتنام در تاريخ تعيين شده ،به منزله انصراف از
تحصيل آنان تلقي خواهد شد.

ب) مدارك الزم براي ثبتنام:
 -1شش قطعه عكس تمام رخ  3×4تهيه شده در سال جاري.
 -2تصوير شناسنامه و اصل آن براي مطابقت.
 -3تصوير كارت ملي و اصل آن براي مطابقت.
 -4اصل ديپلم كامل متوسطه يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه
با مهر و امضاء رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك
برگ تصوير آن.
 -5گواهي موقت پايان تحصيالت دوره متوسطه دوم (براي داوطلبان نظري ،فني و
حرفهاي و كاردانش نظام آموزشي  )6-3-3يا ديپلم سه ساله نظام ترمي واحدي و يا
سالي واحدي (نظري ،فني و حرفهاي و كاردانش) با مهر و امضاء رئيس اداره آموزش
و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن.
 -6اصل فرم تأييديه معدل براي فارغالتحصيالني كه تاكنون گواهينامه پايان
تحصيالت براي آنان صادر نشده است.
 -7گواهي اشتغال به كار با امضا و مهر باالترين مقام مسؤول ،آخرين فيش حقوقي
و آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار (براي پذيرفتهشدگان شاغل).
 -8مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند  2-3مقررات وظيفه
عمومي مندرج در صفحات  4و  5دفترچه راهنماي پذيرش مشخص نمايد (براي
برادران).
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

هشدار به متقاضیان آزمونهای بین المللی
به اطالع متقاضیان شركت در آزمونهای بینالمللی نظیر  TOEFL ، GRE،IELTSو
 ...میرساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شركتهای سود جو كه با تبلیغات و وعدههای
واهی مبنی بر اخذ مدارك مورد نظر ،با مشخصات داوطلب اقدام به كالهبرداری و اخذ
مبالغ قابل توجهی از این افراد مینمایند ،این سازمان به عنوان ناظر آزمونهای بینالمللی
در كشور ،ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراكز به مراجع قضائی ،موارد ذیل را برای
اطالع متقاضیان یادآوری مینماید:
ً
 - 1تنها مداركی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت كه قبال
مجری آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از
پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور (بخش آزمونهای
بینالملل) نسبت به مجاز بودن مركز اطمینان حاصل نمایید.
 - 2با داوطلبانی كه مرتكب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان
ً
در فهرست متخلفان آزمونهای این سازمان قرار خواهد گرفت .ضمنا این داوطلبان از  2تا
 10سال از شركت در آزمونهایی كه این سازمان برگزار مینماید یا ناظر آن است ،محروم
خواهند شد .همچنین در صورتی كه متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبتنام در یكی
مراكز نمایند ،در هر مرحله از مراحل آزمون از شركت آنان در آزمون جلوگیری به عمل

خواهد آمد.
 - 3مراكز برگزاری آزمونها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبتنام این افراد
خودداری نمایند و در صورت تخلف ،مجوز آنان لغو میگردد.
 - 4داوطلبانی كه با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند
و در آن شركت كنند و تخلف آنان (حتی پس از دریافت مدرك ) اثبات گردد ،برابر
مقررات برگزاری آزمونها ،مدارك مربوط به آنها باطل و از شركت در آزمونها به مدت
 2تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اینكه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از
سند مجعول و شركت كردن به جای داوطلب اصلی ،برابر قانون مجازات اسالمی (تعزیرات
مصوب  )1375جرم تلقی میشود و مجازات كیفری به همراه خواهد داشت ،این گروه از
متخلفان برای صدور احكام قضائی به مراجع قضائی معرفی میگردند.
یادآور میشود كه براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمونهای بینالمللی ،كلیه
َ
مراحل ثبتنام آزمونها بایستی شخصا توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت عدم
رعایت شرایط ثبتنام ،از شركت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در صورت
مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شركتهای سودجو كه به روشهای مختلف
اقدام به ثبتنام متقاضیان در آزمونهای بینالمللی مینمایند برخورد قانونی خواهد شد.
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